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KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO 

Gradišče nad Prvačino 41 

5292 Renče 

 

ZAPISNIK 

1. Redne seje Krajevne skupnosti Gradišče nad Prvačino (v nadaljevanju KS GnP) 

 

NAMEN SESTANKA:  1. Redna seja Krajevne skupnosti Gradišče nad Prvačino   

DATUM IN URA: četrtek, 27. november 2014 ob 19.00 

KRAJ SESTANKA: v prostorih KS, Gradišče nad Prvačino 41 

 

LISTA PRISOTNOSTI: 

 
SVET KS GnP 

 
PRISOTEN 

 
OPRAVIČENO 

ODSOTEN 

 
ODSOTEN 

PERIC Rok, predsednik KS GnP  X   

KERŠEVAN Adrijana, namestnica 
predsednika KS GnP 

X   

JURKIČ Danijela, članica KS GnP  X   

KERŠEVAN Silver, član KS GnP X   

KROG Tina, članica KS GnP X   

OSOJNIK Engelbert, član KS GnP X   

GREGORIČ Denis, član KS GnP X   

 
Svetnik mestne občine Nova Gorica 

   

KERŠEVAN Miro X   

 

OSTALI PRISOTNI:  

STUBELJ Boris, predsednik prejšnje KS GnP   
FURLAN Stanka  
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DNEVNI RED: 

1. Primopredaja ključev in inventarja prejšnje KS sedanji 

2. Potrditev projekta izdelave fasade na južni strani kulturnega doma 

3. Izdaja mnenja o zamenjavi zemljišč in ukinitvi javnega dobra – predlog Furlan Stanke 

4. Izdaja vloge za ureditev kanalizacije na hišni št. 67 – prošnja s strani Gockov Trajče 

5. Potrditev pogodbe o uporabnini kulturnega doma s strani ŠBK Železnikar 

6. Pripombe o ureditvi vaške kanalizacije, cest in poti 

7. Dogovor o sejninah in plačilu telefonskih stroškov članom sveta KS 

8. Pregled stroškov KS za mesec oktober 2014 

9. Izdelava osnutka pogodb o izposoji prostorov in inventarja KS 

10. Razno 

 

Ad 1. Primopredaja ključev in inventarja prejšnje KS sedanji 

Predsednik prejšnje KS g. Boris Stubelj je predal ključe vseh prostorov v lasti KS, kartico za 

izdelavo dodatnih ključev ter infrastrukturo KS. Ključe je prevzel sedanji predsednik KS Rok 

Peric.  

SKLEP: Potrebno bi bilo dobiti jasen seznam in število razdeljenih ključev vseh vrat, s katerimi 

razpolaga KS KnP. Odpiše se dva tiskalnika in miza ter se pripravi reverz o prejemu ključev. 

 

Ad 2. Potrditev projekta izdelave fasade na južni strani kulturnega doma 

Za izvedbo izdelave fasade na južni strani kulturnega doma so bile pridobljene ponudbe 

različnih izvajalcev. Predlagan je bil najugodnejši izvajalec in sicer E. I. B. Group s. p. 

SKLEP: Soglasno je bil izbran izvajalec E. I. B. Group s. p., Cankarjeva ulica 14, 5000 Nova 

Gorica. 

 

Ad 3. Izdaja mnenja o zamenjavi zemljišč in ukinitvi javnega dobra – predlog Stanke Furlan 

MONG je zaprosila za mnenje sveta KS glede na predlog/vlogo o menjavi zemljišč (parcela št. 

550/8 s parcelo št. 22/13), ki ga je podala ga. Stanka Furlan. 

Parcela št. 550/8 je opredeljena kot javno dobro – nekdanja pot, ki sedaj ne služi svojemu 

prvotnemu namenu. Z zamenjavo oz. prodajo parcele naj se ne bi posegalo v javni interes, 

ker pot uporablja samo prosilka predloga zamenjave ter jo tudi vzdržuje. Da se zagotovi, da 
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se z zamenjavo/prodajo nikogar ne omejuje pri uporabi oz. dostopu k sosednjih 

nepremičninam, je potrebno pridobiti s strani MONG soglasja lastnikov vseh sosednjih 

parcel, ki mejijo na obravnavani parceli (parcela št. 550/8 in parcela št. 22/13).   

SKLEP: Mnenje KS se posreduje na MONG z zahtevo, da se kopije pridobljenih soglasij pošlje 

tudi na KS, za arhiviranje. 

 

Ad 4. Izdaja vloge za pregled/ureditev kanalizacije/greznice na hišni št. 67 – prošnja s strani 

g. Gockov Trajče 

Na hišni št. 67 pušča greznica na sosednje dvorišče, zato se je g. Gockov Trajče obrnil na KS s 

prošnjo, da se napiše vlogo za pregled/ureditev kanalizacije/greznice na tej hišni št. in se jo 

posreduje Civilni zaščiti.  

SKLEP: Vlogo o pregledu/ureditvi kanalizacije/greznice se posreduje Civilni zaščiti ter v 

vednost stranki in arhiv KS. 

 

Ad 5. Potrditev pogodbe o uporabnini kulturnega doma s strani ŠBK Železnikar 

Predlagana je bila pogodba o uporabnini kulturnega doma med KS Gradišče nad Prvačino, 

Gradišče nad Prvačino 41, 5292 Renče, zastopnik g. Rok Peric in ŠBK Železnikar, Gradišče nad 

Prvačino 17, 5292 Renče, zastopnik g. Slovenko Stubelj. 

SKLEP: Pogodba je bila soglasno sprejeta. 

 

Ad 6. Pripombe o ureditvi vaške kanalizacije, cest in poti 

Dan je bil predlog o pripravi dopisa, namenjenega krajanom KS Gradišče nad Prvačino, o 

mnenju članov sveta glede situacije o urejevanju vaške kanalizacije, cest, poti. Strinjali smo 

se, da je trenutno stanje nesprejemljivo in ponekod že življenjsko nevarno, kar bomo vedno 

znova izpostavljali in opozarjali pristojne službe ter MONG. 

 

Ad 7. Dogovor o sejninah in plačilu telefonskih stroškov članom sveta KS 

V skladu s statutom MONG je bil dan predlog o plačilu sejnin ter plačilu telefonskih stroškov, 

ki posledično nastanejo. 

SKLEP: Predlog o plačilu sejnin ter plačilu telefonskih stroškov je bil soglasno sprejet. 

 



1. Redna seja KS GnP 2014 

 

4  
 

Ad 8. Pregled stroškov KS za mesec Oktober 2014 

Opravili smo pregled stroškov, ki jih je potrebno poravnati za mesec oktober 2014. Na 

izstavljen račun podjetja »Benko pogrebne storitve d. o. o.« so bile dane pripombe glede na 

opredelitve opravljenega dela ter zneska samega računa.  

SKLEP: Predlagan je bil sestanek s podjetjem »Benko pogrebne storitve d. o. o.« oz. da se 

zaprosi za izpis izstavljenih računov za leto 2013 ter 2014. Pridobi se ponudba podjetja 

»Komunala Nova Gorica d. d.« za opravljanje storitev, ki jih sedaj izvaja podjetje »Benko 

pogrebne storitve d. o. o.«. Ne glede katero podjetje bo v prihodnosti izbrano za opravljanje 

teh storitev, bo potrebno temeljitejše spremljanje in nadzor opravljenih storitev. 

 

Ad 9. Izdelava osnutka pogodb o izposoji prostorov in inventarja KS 

Člani sveta KS smo se strinjali, da bomo to točko obravnavali na naslednji redni seji. 

 

Ad 10. Razno 

Predsednik KS Rok Peric nam je povedal, da je tekom današnjega dneva (27. 11. 2014) prejel 

telefonski klic razburjenega gospoda, ki je med vikendom turistično obiskal našo vas ter imel 

neprijetno srečanje z enim od naših sokrajanov. Povedal je, da mu je bila naša vas zelo všeč, 

razen seveda tega neprijetnega srečanja.  

 
Vsi prisotni na seji smo se strinjali z Adrijaninim predlogom, da se gospoda kontaktira in se ga 

ponovno povabi v našo vas, ter se za ta bamen pripravi srečanje, na katerem se gospodu na 

primeren način opraviči za neljub dogodek ter se našo vas primerneje predstavi. Glede na to 

izkušnjo smo se strinjali, da se v sodelovanju s TIC Nova Gorica pripravi zloženko s podatki o 

naši vasi. V zvezi s tem bomo kontaktirali ga. Dejano Baša iz TIC Nova Gorica. 

 
Člani sveta KS GnP in tudi krajani GnP vedno pogosteje poslušajo pritožbe 

obiskovalcev/turistov o neurejenosti naše vasi. Njihovo mnenje je, da je naša vas primerna 

za nekatere športne dejavnosti, npr. kolesarjenje ter rekreativno pohodništvo, vendar 

možnosti za večje število obiskovalcev niso velike, saj v vasi ni urejene informacijske pisarne 

pa tudi ljudi, na katere bi se obiskovalci obrnili ni. 

 
Nekateri obiskovalci naše vasi so celo prepričani, da je Gradišče nad Prvačino del občine 

Renče-Vogrsko, kar kaže na  slabo komunikacijo s strani MONG do svojih KS.  
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G. Miro Kerševan je predlagal, da se nabavi cca. 300 čebulic narcis za ureditev spodnjega 

dela pokopališča, s čimer smo se vsi strinjali. 

 

G. Miro Kerševan je predlagal, da se pregleda prospekte igral, iz katerih naj bi se igrala v 

sklopu projekta ureditve otroškega igrišča tudi nabavljalo. Člani sveta KS bomo na naslednji 

seji prospekte pregledali, izbrali določeno število igral, ter jih na zboru krajanov predstavili in 

dali krajanom možnost, da izglasujejo katera igrala bi bila najprimernejša za naše igrišče. 

Vzdrževanje igral bo izvajalo podjetje Mestne storitve, javno podjetje, d. o. o. 

 

Adrijana Kerševan je predlagala, da bi prihodnjo pomlad pripravili akcijo čiščenja dvorca »pri 

Mlinu«. Predlog bo potrebno podrobneje predebatirati. 

 

Člani sveta KS smo se strinjali, da se letos organizira prednovoletno obdarovanje otrok. 

Obdarovanje se bo pripravilo v nedeljo, 14. decembra 2014.  

SKLEP: Predlogi dani pod točko razno, so bili soglasno sprejeti. 

 

 

Zaključek seje ob 22.00 h 

Gradišče nad Prvačino, 27. november, 2014 

 

Predsednik KS 

Rok Peric 

 

Zapisnik pripravila: Danijela Jurkič 

 


